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11/2022 AKTA 
NAFARROAKO UDAL ETA KONTZEJUEN FEDERAZIOAREN BATZORDE BETEARAZLEAK  

URRIAREN 11N EGINDAKO BILERA 
 
 
 
 
 

BERTARATUAK: 

 

 

LEHENDAKARIA: 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta jn., Azkoiengo alkatea  

 

 

2. LEHENDAKARIORDEA: 

Ander Oroz Casimiro jn., Antsoaingo alkatea 

 

BATZORDEKIDEAK: 

Aitor Larraza Carrera jn., Irurtzungo alkatea 

Jesús Esparza Iriarte jn., Kasedako alkatea 

Mª Carmen Segura Moreno and., Alesbesko alkatea 

Jesús María Arrizubieta Astiz jn., Tafallako alkatea 

Óscar Bea Trincado jn., Cintruenigoko alkatea 

David Alvarez Yanguas jn., Castejongo alkatea. 

Enrique Maya Miranda jn., Iruñeko alkatea. 

Raquel Muñoz Lamoneda, Gesalazko alkatea 

Manuel Romero Pardo jn., Aranguren Ibarreko alkatea 

Mikel Landabere Villanueva jn., Aurizberriko Kontzejuko 

burua 

Cristina Recalde Vallejo and., Artikako Kontzejuko burua 

Sabina García Olmeda and., Izarbeibarko 

Mankomunitateko lehendakaria 

Fernando Ferrer Molina jn., Erriberako Mankomunitateko 

lehendakaria 

Esther Lacasta Pérez-Ilzarbe and., Basaburuako alkatea 

Ángel Martín Unzue Ayanz jn., Agoizko Alkatea 

David Oroz Alonso jn., Urdiaingo alkatea 

 

Ezin etorria adierazi dute: 

Mario Fabo Calero jn., Martzillako alkatea 

Alejandro Toquero Gil jn., Tuterako alkatea. 

Yolanda González García and., Vianako alkatea. 

 

IDAZKARIA 

Berta Enrique Cornago and. 

Iruñean, bi mila eta hogeita biko urriaren hamaikan, 

arratsaldeko bostetan, bigarren deialdian, aldamenean 

adierazitakoak bildu dira Nafarroako Udal eta Kontzejuen 

Federazioaren egoitzan (Tutera kalea, 20, 3. solairua, 

Iruña), Batzorde Betearazleko kideak baitira. Bilkuraren 

buru Juan Carlos Castillo Ezpeleta jn. aritu da, eta 

idazkari, berriz, Berta Enrique Cornago and. Hona hemen  

  

GAI-ZERRENDA 
 

1. Aurreko bilkuraren aktaren berri ematea eta 

hura onestea. 

2. Batzorde eta Kontseilu sektorialei buruzko 

informazioa.  

3. NUKFren Plan Estrategikoa egiteko parte-

hartze prozesuaren emaitzak. 

4. Garapenerako Lankidetzaren arloko 

jarduketak proposatzea. 

5. NUKFren langileen baldintzak. 

6. Aurrekontu-partida bat gaitzeko proposatzea 

toki entitateetan izandako energia-kostuen 

igoera konpentsatzeko. 

7. Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari 

buruzko Foru Lege berri baten izapidetzeari 

buruzko informazioa. 

8. Batzorde Betearazlearen azaroko saioaren 

data aldatzea. 

9. Lehendakariaren informazioa.  

10. Galde-eskeak. 
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1. PUNTUA.- Aurreko bilkuraren aktaren berri ematea eta hura onestea  

 

Aurreko bilkuraren aktaren kopia igorrita deialdiarekin batera, aldez aurretik irakurri beharrik gabe, 

lehendakariak galdetu du Batzorde Betearazleko inork oharrik duen haren inguruan.  

 

Inork ez du oharrik egin; horrenbestez, 

 

ERABAKI DA: 

 

2022ko irailaren hamahiruan egin ohiko bilkuraren akta onestea. 

 

 

2. PUNTUA.- Batzorde eta kontseilu sektorialei buruzko informazioa. 

 

Honako Batzorde eta Kontseiluen berri eman dute: 

 

Lehenik eta behin, kontseiluetako ordezkarien artean egondako aldaketen berri eman dute. Zehazki, 

Gesalazko Udaleko alkatea aldatu denez gero, lehen Soto jauna ordezkari zuten kontseiluetan orain 

Muñoz andreak parte hartuko du. Hori gertatzen da, hain zuzen ere, Nafarroako Osasun Kontseiluan eta 

Nafarroako Adinekoen Kontseiluan. 

 Toki Araubideko Foru Batzordea, (2022/09/19). Nafarroako Administrazio Publikoetako 

Lanpostuak Betetzeko Erregelamendua onesten duten Foru Dekretuak prozesu horietan 

euskararen ezagutza baloratzeko aldatzen dituzten proiektuei kontrako txostena eman zieten. 

Aldeko txostena eman zieten berriz honako hauei: Kanpoan diren Nafarroako Herritarrekiko 

Harremanak arautzen dituen Foru Legearen aurreproiektuari; Errepideko Hiri-garraio Publikoa 

arautzen duen Foru Legearen aurreproiektuari; eta EIG-en bidez bidaiarien garraio zerbitzua 

emateko baldintzak ezartzen dituen Foru Dekretuaren proiektuari.  

 Nafarroako Osasun Kontseilua, (2022/09/19). Covidaren, gripearen eta baztangaren egoeraren 

eta txertaketaren planaren berri eman zuten. Halaber, lehen mailako arretaren, landa ingurunean 

dagoen mediku faltaren eta 2021eko ospitaleko kudeaketaren berri eman zuten. 

 NILSAko Administrazio Kontseilua, (2022/09/23). 2022ko itxiera txostenaren berri eman zuten, 

energia-gastuen igoera handia nabarmenduta, eta 2023rako jarduketen programaren berri ere 

eman zuten. 2023-2027 aldirako inbertsioen planaren aurrerapena aurkeztu zuten eta 

Parlamentuari 2023rako saneamendu-kanonaren igoera eskatzea adostu zuten. Baliteke igoera 

hori progresiboa izatea datozen ekitaldietan.  

 Nafarroako LGTBI+ Kontseilua, (2022/09/27). Kolektiboaren diagnostikoa aurkeztu eta gehiago 

biltzeko eskatu zuten. 

 Erroldatze Kontseiluaren Probintzia Atala (EIN), (2022/09/27). Udalek aurkeztutako ofiziozko 

bajez gain, Nafarroako udalerri guztien biztanle-zifra ofizialen berri eman zuten. Nafarroako Foru 

Komunitateak 664.117 biztanle ditu. Etxerik gabeko pertsonen erroldatzeari buruz jasotako 

kontsulta baten berri eman zuten eta erroldatzeko eskatu behar diren baldintzen inguruko 

jarraibideak eskatu zituzten. 



 

NUKFren Batzorde Betearazlea 2022/10/11.-                                   3. orria 

 Nafarroako Berdintasunerako Kontseilua, (2022/10/04). Kontseiluak urtean zehar eginiko 

lanaren laburpena egin zuten eta Desgaitasuna Duten Pertsonei Arreta Emateari buruzko Foru 

Legearen aurreproiektuari eginiko ekarpenak nabarmendu zituzten. Emakumeen elkarteei eta 

bestelako irabazi asmorik gabeko erakundeei zuzendutako dirulaguntza deialdien berri ere eman 

zuten. 

 Nafarroako Gardentasun Kontseilua, (2022/10/10). CEDRO egileen eskubideen elkarteak udal 

askotan aurkeztu dituen erreklamazioen berri eman zuten. Elkarteak musika eskoletan 

matrikulaturiko haur kopuruari buruzko informazioa eskatzen du, ondoren, partiturak 

erreproduzitzeagatik tasak kobratzeko. 

 

ERABAKI DA: 

 

Jakinaren gainean daudela adieraztea. 

 

 

3. PUNTUA.- NUKFren Plan Estrategikoa egiteko parte-hartze prozesuaren emaitzak. 

 

Lehendakariak azaldu du parte-hartze prozesua egin ondoren, Arbunies y Lekunberri aholkularitza 

enpresak txosten batean prozesuaren emaitzak bildu eta aztertu dituela. NUKFren teknikariek berriz, 

txostena oinarritzat harturik, parte-hartze prozesuaren emaitzak eta ondorioak jasotzen dituen dokumentu 

teknikoa egin dute hurrengo legegintzaldian, Plana egiteko fasean, landu beharko diren gaiak 

nabarmenduta.  

 

Irailaren hogeita zortzian NUKFren Plan Estrategikoaren Lantaldeak emaitza eta ondorio horiek 

eztabaidatzeko eta amankomunean jartzeko bilkura egin zuela jakinarazi dute. Bilkura horretan, taldeak 

jakinaren gainean zegoela adierazi eta ondorioak Batzorde Betearazlean aurkezteko oniritzia eman zuen. 

 

Saio horretan, halaber, parte-hartze prozesurako kontrataturiko bi aholkularitzak ere, parte-hartze arlokoa 

eta berdintasunekoa, egon zirela jakinarazi dute. Berdintasunaren alorreko aholkularitzari dagokionez, 

parte-hartze prozesu guztian zehar zerbitzua eman duela azaldu dute eta txostena egin duela bi alderdi 

kontuan hartuta: emakumeek prozesuan izandako parte-hartzea eta genero indarkeriaren alorreko 

jarduketa ildoak proposatzea NUKFren Plan Estrategikoan txertatzeko. 

 

Idazkari nagusiak Plan Estragikoa egiteko parte-hartze prozesua funtsezko zati nagusia dela azpimarratu 

du. Izan ere, hautetsien iritzia biltzea asmo baitu hiru arloren inguruan: NUKFren zeregin eta jarduera 

instituzionala; antolakuntza, profil instituzionala eta araubide ekonomikoa eta ordainsariak; eta 

gardentasuna eta erantzukizun soziala.  

 

Hortik aurrera, Plan Estrategikoa zehaztu beharko da jarduketak, epeak eta abar zehaztuta. 

 

ERABAKI DA: 

 

Prozesuaren emaitzen inguruan jakinaren gainean daudela adieraztea, emaitza horiek Plan Estrategikoa 

egiteko oinarritzat hartzea eta emaitzak Batzarrari aurkeztea. 



 

NUKFren Batzorde Betearazlea 2022/10/11.-                                   4. orria 

 

 

4. PUNTUA.- Garapenerako Lankidetzaren arloko jarduketak proposatzea. 

 

Lehendakariak eta idazkari nagusiak urtean zehar lankidetza alorrean egindako jarduketa guztiak azaldu 

dituzte. 

 

Era berean, irailaren hogeita hamarrean Lankidetzako Batzordea gaur bozketara jarriko den proposamena 

egiteko bildu zela azaldu dute. 

 

Lehenik eta behin, urteko deialdira aurkeztutako proiektuak azaldu dituzte, puntuazioaren arabera hautatu 

ez direnen eta hautatu direnen berri emanez.  

 

Halaber, beste honakoen berri eman dute: GGKEen Koordinakundearekin izenpeturiko hitzarmena, 

Nafarroan Saharako Ordezkaritzarekin izenpeturiko elkarlanerako protokoloa, Hiru Urteko Planaren 

garapena eta aurten onetsitako larrialdiko laguntza. 

 

Gaia Batzorde Betearazlearen onespenera jarrita,  

 

ERABAKI DA: 

 

Lehenbizikoa. Urteko deialdiari dagokionez, puntu gehien lortu dituzten zazpi proiektuak finantzatzea baita 

Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras  entitateak aurkeztutakoa ere, Saharar 

ordezkaritzarekin izenpetutako hitzarmenaren barruan. Halaber, toki entitateen diru-sarrera gehiago jasoz 

gero, proiektu bati edo gehiagori finantzaketa handitzea lortutako puntuen arabera ordenean hautatuz; eta 

2023ko lehen hiruhilekoan urteko deialdi berria egitea. 

 

 Mkilo School, hobekuntzak Kenyako landa-eskoletan hezkuntzarako oinarrizko eskubidea hobeto 

eskuratzeko.  

GKEa: Asociación de Voluntarios Children of Africa 

Finantziazioa: 22.207,23 

 

 Nganga Lingolo auzoko “María Inmaculada” eskola edateko urez hornitzea.  

GKEa: Fundación Siempre Adelante 

Finantziazioa: 12.000,00 

 

 Ur hornidura Turkana North-eko Nameturan komunitatearentzat, Kenia.  

GKEa: Fundación Rode 

Finantziazioa: 23.998,45 

 

 Haurren hezkuntzarako eskubidea defendatzea edateko ura, saneamendua eta higienea 

edukitzeko eskubidea sendotuz Ginea Bissauko bi eskualdetako komunitateetako eskoletan.  

GKEa: UNICEF – Nafarroako Batzordea 

Finantziazioa: 24.000,00 
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 Kisantu eta Mbanza-Ngungu-ko haurren lehen hezkuntzaren kalitatea hobetzea  

GKEa: Alboan Nafarroa 

Finantziazioa: 24.000,00 

 

 Herritarren osasuna hobetzeko dimentsio anitzeko programa Gakenke barrutiko hiru sektoretan: 

Nemba, Karambo eta Kumubugan.  

GKEa: Medicus Mundi Nafarroa-Aragoi-Madril 

Finantziazioa: 24.000,00 

 

 Edateko ura eta saneamendua ematea Nigerian errefuxiatu diren kamerundarrentzat.  

GKEa: UNHCR Nafarroa 

Finantziazioa: 24.000,00 

 

Bigarrena. 2023an urteko hitzarmen berria izenpetzea Nafarroako GGKEen Koordinakundearekin 

baldintza beretsuekin. 

 

Hirugarrena. Aurten lankidetza arloan egin diren jarduketa guztien inguruan jakinaren gainean daudela 

adieraztea. 

 

 

5. PUNTUA.- NUKFren langileen baldintzak. 

 

NUKFren langileei erretiro partzialari heltzeko aukera aitortzea proposatu dute, laneko araudiak eta gizarte 

segurantzak unean-unean zehazten dituzten baldintzetan. 

 

Azaldu dutenez, erretiro mota horrek erretiroa eskatzen duen langilearen lanaldia eta soldata murriztea 

dakar eta errelebo-kontratu bat egitea hutsik geratutako lanaldiaren zatia betetzeko. Kontratu hori langile 

langabe batekin edo enpresarekin aldi baterako kontratua duen langilearekin egingo da. Lanaldiaren 

murrizketa %25-75 artekoa izan daiteke. %75ekoa eskatzen bada, errelebo-kontratua lanaldi osorako 

egingo da eta mugagabeko eperako, nahitaez. 

 

NUKFren langileek errelebo-kontratu batekin erretiro partziala eskatzeko aukera izatea baikortzat jotzen 

da entitatearentzat, izan ere, lanaren jarraikortasuna errazten baitu eta erretiroa hartuko duen pertsonak 

dituen ezagutzak langile berriari transmititzen ahal baitizkio.  

 

Era berean, Fermín Cabases Hita jaunak, NUKFn hogeita hamabost urte baino gehiago lanean eman 

dituenak, bere lanaldia %75 murriztuz erretiro partziala hartzeko eskatu du eta eskubide hori aitortzea 

proposatu dute. Cabasés jaunak dagokion lanaldia metatzea eskatu du eta, martxotik uztailera, jarraian 

egitea.  

 

Zehaztu dutenez, lanaldiaren %75 denez, errelebo-kontratua mugagabea eta lanaldi osokoa izan beharko 

litzateke eta kotizazioa %100aren gainekoa izango litzateke. Hori baino lehen, dagokion hautatze-

prozesua egin beharko da. 
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Gaia Batzorde Betearazlearen onespenera jarrita,  

 

ERABAKI DA: 

 

Lehenbizikoa. NUKFko langileei erretiro partzialari heltzeko aukera aitortzea indarrean dagoen lan-

araudiak eta gizarte segurantzak unean-unean ezartzen duten baldintzetan eta errelebo-kontratu bat 

eginez aldi berean. 

 

Bigarrena. Cabasés jaunari erretiro partzialari heltzeko aukera aitortzea eskatutako baldintzetan.  

 

Hirugarrena. Lanaldi osoko errelebo-kontratu mugagabe bat izenpetzea onestea, aurretik, dagokion 

hautatze-prozesua eginda. 

 

 

6. PUNTUA.- Aurrekontu-partida bat gaitzeko proposatzea toki entitateetan izandako energia-

kostuen igoera konpentsatzeko. 
 

Lehendakariak gogoratu du abenduko Batzorde Betearazlean jakinarazi zuten moduan, kirol instalazioak 

dituzten udalen ordezkariekin abuztuaren hamaikan egindako bilkuran zenbait erabaki hartu zituztela. 

Erabaki horietako bat izan zen Nafarroako Gobernuari laguntza ekonomiko bat gai zezala eskatzea udalek 

energia gastuaren igoerari aurre egin ahal izateko. 

 

Hortik aurrera, Federazioa Toki Administrazioko zuzendari nagusiarekin bildu zen eta adierazi ziotenez, 

dagoeneko, inkesta txiki bat egina dute kostuen igoera kuantifikatzeko. Inkestaren emaitzak ikusita eta 

Parlamentuak gaitutako lau milioiekin estalitako kostuaren portzentajea kontuan harturik, Federazioaren 

ekonomia arloak behar den laguntza kuantifikatzea ahalbidetzen duen proposamen bat prestatu du. 

 

Federazioaren ustez, egokiena den proposamena lantzeko eta adosteko erreferentzia gisa balio duen 

proposamen bat besterik ez da. 

 

Aurreko guztia azaldurik, lehendakariak orain funts hori gaitzeko egon daitezkeen zailtasun gehigarriaren 

berri eman du. Izan ere, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak berak jakinarazi duenez, libreki 

erabakitzeko funtsei eta Ukrainako laguntzari dagozkien ordainketak atxikirik baitaude funts horien izaera 

zalantzan jartzen duten kontu-hartzailetzako arazoengatik. 

 

Alvarez jaunak, Castejongo alkateak, adierazi du ez duela ulertzen nola den posible Lurralde Kohesioko 

Departamentuak berak kontu-hartzailetza mugatua onestea eta, orain, ezin izatea Departamentuan bertan 

aplikatu. 

 

Lehendakariak adierazi du, Gobernuko lehendakariari gutun bat igortzea pentsatzen ari direla egoeraren 

larritasuna ikusirik eta ordainketak arindu ditzan. 

 

Igorritako proposamen ekonomikoari helduta Alvarez jaunak esan du proposamena bera baloratu aurretik 

kezka duela uste baitu diru horrekin ezer gutxi konpontzen dela. Haratago joan behar dela uste du, 
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enpresak aberasten jarraitzen baitute. Dagokion esparrutik enpresekin negoziatzea proposatu du. 

Horregatik esan du ez duela proposamena babestuko. 

 

Oroz jaunak, Antsoaingo alkateak, adierazi du ez zaiola ongi iruditzen bidali den proposamena Batzorde 

Betearazlera nola iritsi den; deialdia baino lehen edukitzea gustatuko zitzaiokeela adierazi du. 

Proposamenaren mamiari dagokionez, uste du gehiago aztertu beharko zatekeela. Horregatik, Nafarroako 

toki entitateen parte-hartze funtsaren gerakinaren kargurako partida bat gaitzeko proposatzearekin ados 

azaldu da, Batzorde Betearazlearen barruan banaketa irizpideak adosteko prozesu bat abiatzearen 

aldekoa da bai eta erabaki horiek Toki Administrazioaren Departamentuari eta talde parlamentarioei 

helaraztearen aldekoa ere ekimenei heltzen dietenean kontuan izan ditzaten.  

 

Juan Carlos Castillo lehendakariak irizpide gisa Ukrainako laguntzekin izandako arazoa barne hartzea 

proposatu du.  

 

Maya jaunak, Iruñeko alkateak, esan du erreferentzia gisa har daitezkeen irizpideen beldur dela Iruñeko 

Udala kalteturik ateratzen baita populazioaren irizpidea kontuan hartzen ez bada, adibidez. 

 

Unzue jaunak, Agoizko alkateak, adierazi du proposamena helarazteko moduak hobetzen ahal zirela eta 

esan du partida 2022ko gerakinaren kargura izan beharko litzatekeela.  

 

Berriro adierazi du ezinbestekoa dela onesten dena gauzatzea eta zain dauden ordainketak arintzeko 

eskatzen jarraitzeko eskatu du. 

 

Romero jaunak, Aranguren Ibarreko alkateak, esan du udalek, dagoeneko, den-dena justifikatu behar 

dutela eta jarrera horrekin badirudiela ez dagoela halako kontrolik.  

 

Lehendakariak uste du Oroz jaunak, Antsoaingo alkateak, egindako proposamena egokiagoa dela 

banaketa irizpideak gehiago lantzeko aukera ematen duelako. Adierazi duenez, horretarako, Batzorde 

Betearazleko kideei biltzeko deia egiten ahal zaie berehala. 

 

Batzordearen onespenera jarrita, bi abstentziorekin, gehiengoz 

 

ERABAKI DA: 

 

Lehenbizikoa. Toki Inbertsioen Planari atxikitako gerakinaren egungo zuzkiduraren zenbateko bereko 

aparteko kreditu bat gaitzeko eskatzea. 

 

Bigarrena. Batzorde Betearazlearen barruan, zuzkidura hori banatzeko irizpideak adosteko prozesu bat 

abiatzea. 

 

Hirugarrena. Honako erabaki hau Lurralde Kohesiorako Departamentuari helaraztea. 

 

Laugarrena. Honako erabaki hau talde parlamentarioei helaraztea horri loturik hartuko dituzten 

ekimenetan kontuan izan dezaten. 
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7. PUNTUA.- Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Lege berri baten 

izapidetzeari buruzko informazioa. 

 

Lurraldearen Antolamenduko eta Hirigintzako Zuzendari Nagusiarekin izandako bileraren berri eman du 

lehendakariak. Bilera horren helburua NUKFri izapidetzen ari diren Lurraldearen Antolamenduari buruzko 

Foru Lege berriaren inguruko aldaketa esanguratsuenak jakinaraztea izan zen. 

 

Oraindik ez dago lege-testurik eta aurretiazko kontsulta fasean dago baina jakinarazi dutenez, toki 

entitateentzat oso lege garrantzitsua da eta Federazioa hasieratik parte hartu behar du horretan. 

 

Izango diren aldaketa batzuk aurreratu dituzte; hala nola, planak izapidetzean EMOT izenekoak (Lurraldea 

Okupatzeko Estrategia eta Eredua) desagertuko dira bai eta Departamentuak hirilurrean eta abarretan 

egindako aldaketa guztien gainean egiten duen txostena ere. 

 

Federazioak zenbait gai helarazi zituen; besteak beste, Lurralde Estrategia berriak sortzen dituen 

zalantzak, UPSak (Udalez gaindiko Plan Sektorialek) toki mailako kontroletik salbuetsita egotea eta abar. 

 

Lehendakariak bertaratutakoak animatu ditu hizpide duten arauaren inguruan sortzen doazen kezkak eta 

zalantzak adieraztera.  

 

ERABAKI DA: 

 

Jakinaren gainean daudela adieraztea. 

 

 

8. PUNTUA.- Batzorde Betearazlearen azaroko saioaren data aldatzea. 

 

Batzorde Betearazlearen azaroko ohiko saioa azaroaren zortzitik hogeita bira aldatzea proposatu du 

lehendakariak Batzorde horretan abenduko Batzar Nagusia deitu ahal izateko eta batzarrerako gai guztiak 

prest edukitzeko.  

 

ERABAKI DA: 

 

Azaroko Batzorde Betearazlearen bilkura dataz aldatzea lehendakariak proposatu moduan. 

 

 

9. PUNTUA.- Lehendakariaren informazioa. 

 

Lehendakariak honako gai hauek aipatu ditu:  

 

 Irailaren hamabostean Ecoembesekin izandako bilera.  

 Irailaren hamaseian Landa Garapeneko kontseilariarekin izandako bilera Nafarroako Estepako 

Hegaztiak Berreskuratu eta Kontserbatzeko Plana onesten duen Foru Dekretuari buruz. 
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 Irailaren hogeita seian Nafarroako alkate batzuekin, Erakundeekiko Harremanetako 

kontseilariarekin eta Kanpo Ekintzako Zuzendari Nagusiarekin Bruselara egindako bidaia. 

 Irailaren hogeita hamarrean Nafarroako Gobernuak antolatuta eta toki entitate batzuen parte 

hartzearekin suteei buruz egindako jardunaldia. Infona Plana homologatuko dutela jakinarazi du 

eta, hortik aurrera, 5.000 biztanletik beherako udalerriei haien planak egiteko laguntza emango 

zaiela. 

 

ERABAKI DA: 

 

Jakinaren gainean daudela adieraztea. 

 

 

10. PUNTUA. Galde-eskeak 

 

Alvarez jaunak, Castejongo alkateak, NAOri kexa bat igortzeko eskatu dio Federazioari argitaratze epeen 

inguruan eta sarritan aldizkari ofizialak egiten dituen zuzenketen inguruan. 

 

Energia enpresei tasa kobratzeko Tracasarekin egiten ari diren lanen inguruan ere galdetu du.  

 

Maya jaunak, Iruñeko alkateak, Nafarroako Estepako Hegaztiak Berreskuratu eta Kontserbatzeko Plana 

onesten duen Foru Dekretuari buruz galdetu du. Lehendakariak adierazi duenez, Landa Garapeneko 

kontseilariarekin izandako bilkuran kaltetutako toki entitate guztiekin hitz egiteko eskatu zuen Federazioak 

eta kontseilariak konpromiso hori hartu zuen. 

 

García andreak, Izarbeibarko Mankomunitateko lehendakariak, aditzera eman du NABIk Berdintasuneko 

teknikariak kontratatzeko dirulaguntza deialdiei buruzko komunikazio bat igorri ziola aldi baterako 

kontratazioan izandako aldaketen eraginez deialdiak egokitu beharra adierazita. Egokitzapenik egin 

ezean, teknikaria kontratatu eta hiru urtetara dirulaguntza jasotzeko eskubidea galduko litzateke 

Gobernuak teknikariaren kontratazioa 7 urtez finantzatzeko hartutako konpromisoa bete gabe utzita. 

Horregatik, García andreak Federazioak irizpide berriarekiko desadostasuna adieraztea eskatu du eta 

datorren urterako aldaketak ez aplikatzeko eskatzea. 
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Eta aztergai gehiagorik ez dagoela, lehendakari jaunak bilkura amaitutzat eman du, goiburuan aipatzen 

den eguneko hemeretziak eta hogeita hamar minutu direnean. Idazkari naizen honek honako akta idatzi 

eta horren fede ematen dut, eta lehendakariarekin sinatu dut.  

 

 

 

 

LEHENDAKARIAREN ONIRITZIA 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta jn. 

IDAZKARIA, 

 

 

 

 

 

Berta Enrique Cornago and. 

 


